P R O T O K Ó Ł NR XII/20
Z OBRAD XII SESJI NADZWYCZAJNEJ
RADY GMINY PŁASKA
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 R.
Obrady XII nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w trybie zdalnym, otworzyła o godz.
11:08 Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Polkowska (obrady sesji odbyły się w sali
konferencyjnej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej).
Przewodnicząca Rady Gminy – Alicja Polkowska powitała Wójta Gminy Płaska –
Wiesława Gołaszewskiego,
Sekretarza Gminy – Macieja Zdancewicza, Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Alinę Muraczewską oraz Radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy oświadczyła, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (radna Kuźnicka D. – nieobecna, radny Jadeszko A. –
spóźni się), co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała radnych, iż głosowanie odbędzie się
imiennie, ze względu na prowadzenie sesji w trybie zdalnym.

Ad.2.
Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad sesji, który przedstawiał się
następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID-19.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy
Płaska za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/100/20 Rady Gminy Płaska z dnia
31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli
oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, dla której Gmina Płaska jest
organem prowadzącym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie dopuszczenia utrzymania
pszczół wyłącznie rasy środkowoeuropejskiej linii M Augustowska na terenie gminy
Płaska oraz zakazu utrzymania pszczół innych ras i linii.

11. Sprawozdanie z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzanych przez
jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag i w wyniku głosowania został jednomyślnie
13 głosami “za” zatwierdzony, po czym przystąpiono do jego realizacji.
Radny Andrzej Jadeszko dołączył do obrad sesji o godz. 11.15. W związku z czym w obradach
sesji uczestniczy 14 radnych.

Ad.3.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag i został on przyjęty
bez czytania 13 głosami “za” i 1 głosem „wstrzymuję się” (E. Skubis).

Ad. 4.
Wójt Gminy przedstawił informację z wykonywania uchwał Rady Gminy i z pracy w
okresie międzysesyjnym. Omówił między innymi podjęte Zarządzenia w sprawach:
- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Płaska, sprawozdania rocznego z
wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest
Gmina za 2019 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
z przebiegu realizacji,
- podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy
Płaska za I kwartał 2020 r.,
- określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy,
- ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów
składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
zorganizowanych przy szkole podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina
Płaska,
- przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy.
Wójt Gminy poinformował również, iż jedna osoba z miejscowości Płaska wystąpiła z
wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w związku z pożarem w jej gospodarstwie. W
ramach udzielonej pomocy odbudowano przydomową oczyszczalnię ścieków. Łączny koszt
pomocy wyniósł około 14 tys. zł.
Następnie Wójt Gminy przedstawił temat wykonania maseczek ochronnych dla
mieszkańców Gminy Płaska. Poinformował, iż powstała grupa inicjatywna, która zajęła się
nieodpłatnie szyciem maseczek. Gmina Płaska pokryła koszty materiałów oraz opakowań
niezbędnych do wykonania. W akcję tę zaangażowana była grupa ponad 30 osób, uszyto
ponad 2000 maseczek Wójt Gminy podziękował wszystkim osobom biorącym udział i
wyróżnił radną Edytę Skubis, która również zaangażowała się w akcję szycia maseczek
ochronnych. Maseczki zostały rozniesione przez radnych i sołtysów do wszystkich

mieszkańców, za co podziękował Przewodniczącej Rady Gminy. Do każdego domu dotarła
liczba maseczek odpowiadających liczbie osób zadeklarowanych do systemu odbioru
odpadów komunalnych. Informacje dotyczące osób biorących udział w szyciu maseczek oraz
podziękowania zostały zamieszczone na stronie Gminy Płaska pod adresem: www.plaska.pl
oraz w „Głosie Płaskiej”.

Ad. 5 i 6.
- Radna Katarzyna Ślużyńska podziękowała za podniesienie kratek odpływowych na drodze
powiatowej w miejscowości Dalny Las. Kratki zostały podniesione i nawierzchnia
wyrównana, w związku z czym nie ma niebezpieczeństwa w ruchu pojazdów.
- Radna Edyta Skubis podziękowała Wójtowi za zakup materiałów oraz wszystkim osobom
biorącym udział w akcji szycia maseczek. Wyróżniła również pomysłodawczynię Panią A.
Sewastynowicz.

Ad. 7.
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat
podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19. Poinformował, iż może nie jest to oczekiwana przez przedsiębiorców forma
pomocy, ale gmina straciła część dochodów i obecnie nie wiadomo czy otrzyma dodatkowe
wsparcie od państwa. Proponowana pomoc udzielana jest w formie przesunięcia płatności
podatku od nieruchomości płatnego w maju i czerwcu do końca września, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Przewodnicząca Rady Gminy o godz. 11.25 ogłosiła przerwę techniczną.
Obrady wznowiono o godz. 11.28.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, a następnie radni w wyniku
głosowania 14 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XII/103/20 w sprawie przedłużenia
terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Wykaz kąpielisk zorganizowanych na
terenie Gminy Płaska na rok 2020.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej – Alina Muraczewska
udzieliła wyjaśnień w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej Gminy Płaska za rok 2019. Poinformowała, iż ocena zasobów pomocy społecznej
jest uchwałą podejmowaną co roku i zawiera dane statystyczne zakresu pomocy i

wypłacanych świadczeń społecznych. Materiał ten stanowi także podstawę do przygotowania
projektu budżetu w tym zakresie na rok 2020.
W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a radni
w wyniku głosowania 14 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XII/104/20 w sprawie przyjęcia
oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Płaska za rok 2019.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/100/20 Rady
Gminy Płaska z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, dla której
Gmina Płaska jest organem prowadzącym. Poinformował, iż w/w uchwała została podjęta na
poprzedniej sesji. Zmiana uchwały wynika z uwagi przekazanej przez Kuratorium Oświaty
dotyczącej formy pracy prowadzonego Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w
Płaskiej. W związku z powyższym wyrażenie „przedszkoli”, „przedszkola„, „przedszkolu”
zostaje zastąpione wyrażeniem „inne formy wychowania przedszkolnego” użytym w
odpowiednim przypadku.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, a następnie radni w wyniku
głosowania 14 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XII/105/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XI/100/20 Rady Gminy Płaska z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole
podstawowej, dla której Gmina Płaska jest organem prowadzącym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10.
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie
dopuszczenia utrzymania pszczół wyłącznie rasy środkowoeuropejskiej linii M Augustowska
na terenie gminy Płaska oraz zakazu utrzymania pszczół innych ras i linii. Poinformował, iż
zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Suwalskiego nr 59/76 z dnia 10 sierpnia 1976 r. w celu
ochrony czystości rasowej pszczoły augustowskiej i wykorzystania w hodowli na skalę
krajową wydano decyzję o stworzeniu rejonu zamkniętego. Od lat 70-tych XX wieku
podejmowane są kroki ochrony naturalnej populacji pszczoły augustowskiej przed
przenikaniem pszczół innych ras i mieszaniu obcych rasowo genów, często przez pszczelarzy.
Podejmując tą uchwałę próbujemy pomóc władzom Województwa oraz pszczelarzom
utrzymać oraz chronić pozostałości pszczół miejscowych z linii augustowskiej w ich
naturalnych enklawach, gdzie do tej pory przetrwały dzięki swej odrębności genetycznej i
unikatowym cechom.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, a następnie radni w wyniku
głosowania 14 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XII/106/20 w sprawie zajęcia stanowiska w
sprawie dopuszczenia utrzymania pszczół wyłącznie rasy środkowoeuropejskiej linii M
Augustowska na terenie gminy Płaska oraz zakazu utrzymania pszczół innych ras i linii.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie za 2019 rok z wysokości osiąganych średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i
placówkach prowadzanych przez Gminę. Wójt poinformował, iż na terenie Gminy znajduje
się jedna jednostka – Szkoła Podstawowa z Punktem Przedszkolnym. Wśród kadry są
nauczyciele mianowani i dyplomowani, nie ma nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Średnie wynagrodzenia nauczycieli przeliczane są na średnioroczne etaty.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli mianowanych:
- w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 sierpnia 2019 wynosiło 4 385,10 zł,
- w okresie od dnia 01 września do dnia 31 grudnia 2019 wynosiło 4 806,07 zł.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych:
- w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 sierpnia 2019 wynosiło 5 603,19 zł,
- w okresie od dnia 01 września do dnia 31 grudnia 2019 wynosiło 6 141,09 zł.
Na koniec grudnia 2019 roku średnioroczna liczba etatów nauczycieli mianowanych wynosiła
3,02 etatu, natomiast nauczycieli dyplomowanych 21,57 etatu.
Wydatki poniesione w roku 2019 na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach
wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela były wyższe niż wskazane w Karcie
Nauczyciela, w związku z powyższym nie były wypłacane wyrównania czyli tzw. 14-stki.

Ad. 12.
W ramach punktu „Wolne wnioski” nie zgłoszono żadnych uwag.

Ad. 13.
Wobec zrealizowania porządku obrad i braku dalszych głosów Przewodnicząca Rady
Gminy – Alicja Polkowska o godzinie 11:46 zamknęła obrady XII nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Płaska.

Protokołowała:
Monika Brzostowska

